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När kurser görs om så att innehållet helt eller delvis ändras så leder det till att kursen kan få en ny
kurskod och ibland även ett nytt namn.
När detta sker så läggs den gamla kursen ned.
Den student som inte har slutfört kursen har då tre år på sig att klara eventuell tentamen och andra
examinationsgrundande moment, från och med det år kursen formellt lades ned. Under dessa tre år
garanterar LTU 2 tentamenstillfällen första utbildningsåret efter nedläggning och därefter 1
tentamenstillfälle per år de efterföljande 2 utbildningsåren.
På länken nedan hittas en detaljerad beskrivning av vad som gäller.
https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter

Om studenten inte nått godkänt på andra obligatoriska och examinationsgrundande kursmoment vid
tidpunkten för kursens nedläggning så ska studenten omgående kontakta ansvarig lärare.
Även här finns en tidsfrist om 3 år för att nå godkänt på kurs efter det att beslut om nedläggning
togs. Efter det att tidsfristen löpt ut ska studenten ansöka och registrera sig till den kurs som ersätter
den nedlagda.
Om du vet med dig att du har kurser som du inte har nått godkänn på under ordinarie tid så är det
viktigt att du håller koll på eventuella ändringar i din Utbildningsplan samt i respektive kursplan.
Kurserna som ges av LTU hittar du bland annat här:
https://www.ltu.se/edu/program/TIEKG/programme-syllabus/study-schedule
(Klicka på kursnamnet så laddas dess kursplan upp)
Här gäller det att se om det finns några ändringar mellan det år som du påbörjade dina studier och
senaste. En sådan förändring i Utbildningsplanen gjordes inför läsåret 2018 där ett antal kurser bytte
namn och innehåll. Dessa kurser börjar nu falla för 3-års regeln (2020-08-31) och om du saknar dessa
så är det mycket hög tid att göra klart.
Med andra ord. Väntar man för länge med att fixa en kurs så kan det bli så att du måste börja om
från början med en ny kurs.

